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Betreft: integraal mobiliteitsonderzoek Maarssenbroek

Geachte heer Klomps,
Namens de bedrijven van Bedrijventerrein Lage Weide uitten wij – Werkstichting Parkmanagement
Lage Weide – onze zorgen over de bereikbaarheid van het bedrijventerrein.
Lage Weide
Parkmanagement Lage Weide is eind 2018 opgericht door de bedrijven op Lage Weide. Doel van de
Stichting is om het vestigingsklimaat te verbeteren. Dankzij gelden uit het Ondernemersfonds Utrecht
en EFRO Kansen voor West II kunnen wij ons inzetten voor betere bereikbaarheid en het oplossen
van arbeidsmarkt knelpunten.
Integraal Mobiliteitsonderzoek
In de Raadsinformatiebrief van 7 februari 2019 hebt u een integraal verkeersonderzoek
aangekondigd. Aanleiding zijn verschillende ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en
winkelen rondom en in Maarssenbroek die van invloed zijn op de verkeersstromen. Te weten de
ontwikkeling van twee nieuwe woonwijken; Haarrijn en Haarzicht. Een aantal grote
(woning)bouwprojecten in Maarsenbroek zoals Bisonspoor 2020, Planetenbaan, Het Kwadrant,
Haagstede en kleinere projecten zoals aan de Haarrijnweg. Deze projecten zullen in combinatie met
de aanpassing van de Zuilense Ring gevolgen hebben voor de verkeersdoorstroming. U deelt de
zorgen van de raad hieromtrent. Op basis van de resultaten van het verkeersonderzoek gaat u
beoordelen of en welke maatregelen nodig zijn voor een goede verkeersdoorstroming.
Op 24 september jl. heeft de Informatieve Commissie de uitkomsten van het mobiliteitsonderzoek van
Arcadis behandeld. Enkele bedrijven van Lage Weide waren hierbij aanwezig.
Reactie bedrijven Lage Weide
Het onderzoek noch de Informatieve Commissie hebben de bedrijven gerust kunnen stellen.
Integendeel, de zorgen over de bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn alleen maar toegenomen. Ik
zal de zorgen hierna puntsgewijs benoemen:
1. Het onderzoek is het alleen gericht is op de doorstroom van het verkeer binnen Maarssenbroek.
Onderzocht zijn enkele grote kruispunten en de afhandeling van verkeer over Lage Weide, richting
de snelweg. Naar onze mening is dit onvoldoende.
2. Lage Weide heeft niet alleen te maken met verkeer van en naar Maarsenbroek. Er is geen
rekening gehouden met bestemmingsverkeer naar de bedrijven van Lage Weide. Dan hebben we
het niet alleen over personeel, maar ook over bezoekers en klanten. Neem alleen al De Fabrique.
Deze evenementenlocatie op de grens met uw gemeente ontvangt per dag maximaal 3500
gasten.
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3. Er is geen rekening gehouden met verkeersbewegingen op Lage Weide zelf. Ook hier zijn de
nodige transportbewegingen, bijvoorbeeld van de containerterminal naar de distributiecentra. Of
transport van goederen tussen bedrijven onderling.
4. Er is geen rekening mee gehouden dat Lage Weide onderdeel is van het snelfietsroutenetwerk,
wat betekent dat ook fietser zich op een veilige en snelle manier over het gebied moeten kunnen
voortbewegen.
5. Er is tot slot geen rekening gehouden met de afwikkeling van verkeer naar de N230 toe. Als het
verkeer daar opstroopt, stopt de doorstroming in Maarssenbroek volledig!
Bedrijven op Lage Weide zijn derhalve van mening dat het onderzoek te beperkt is uitgevoerd en
maken zich zorgen over de toekomstige bereikbaarheid van Lage Weide.
Ik maak graag een afspraak met u om de zorgen van het bedrijfsleven te bespreken en te verkennen
welke opties er zijn om de bereikbaarheid op peil te houden.
Tot slot wil ik nog toevoegen dat de bedrijven op Lage Weide veel doen om te stimuleren dat hun
personeel, gasten en bezoekers met OV of fiets komen in plaats van de auto. Een grote en breed
gekoesterde wens is een opstelplaats en keerlus voor pendelbusjes aan de achterzijde van Station
Maarssen. Ook hierover wil ik graag met u van gedachten wisselen.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben of nadere informatie wensen, neem dan gerust
contact op.
In afwachting van uw uitnodiging voor een gesprek, teken ik,
Met vriendelijke groeten,
Josien van Breda-Hoekstra
Directeur-Bestuurder St Parkmanagement Lage Weide
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